Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Screeningové testování žáků
středa 1.9.2021, pondělí 6.9.2021, čtvrtek 9.9.2021
Testování žáků bude probíhat (na základě mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví (Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) ve výše uvedených dnech na
začátku vyučování.
Testování žáků ve středu 1.9.2021
třída

začátek testování

místo testování

TU

I. A

7:55 h

učebna 1/9

Mgr. Ivana Vítková

I. B

7:55 h

učebna 1/5

Mgr. Z. Chvílová

II. A

7:55 h

terasa a učebna ŠD

Mgr. l. Šínová

II. B

7:55 h

terasa a učebna ŠD

Mgr. D. Fojtíková

III. A

7:55 h

učebna 1/4

Mgr. V. Schneiderová

III. B

7:55 h

učebna 2/11

Mgr. E. Kolářová

IV. A

7:55 h

učebna 1/12

Mgr. S. Šipková

IV. B

7:55 h

učebna 2/9

Mgr. A. Hrbáčková

V. A

7:55 h

učebna 2/4

Mgr. D. Kozánková

V. B

7:55 h

učebna 2/2

Mgr. B. Střelcová

VI. A

7:55 h

učebna 3/11

Mgr. R. Gerychová

VI. B

7:55 h

učebna 3/2

Mgr. J. Pořízková

VII. A

7:55 h

učebna 3/4

Mgr. M. Ovesná

VII. B

7:55 h

učebna 2/5

Mgr. H. Šimperská

VIII. A

7:55 h

učebna 2/7

Mgr. M. Slováčková

VIII. B

7:55 h

učebna 3/5

Mgr. M. Janíková

IX. A

7:55 h

učebna 3/7

Mgr. M. Kovalčíková

IX. B

7:55 h

učebna 3/8

Mgr. I. Kočendová

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později,
provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Pouze u žáků 1.–3. ročníku je povolena asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce či jiná osoba mající povolení zákonného zástupce).
Po skončení testování žáků 1. ročníku může být v první třídě přítomen také druhý
zákonný zástupce.
Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně
dokončené očkování, nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj
příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost
nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Pro testování jsme obdrželi testy Genrui. Instruktážní leták pro testy Genrui.
Instruktážní video MŠMT ČR k testům Genrui - https://youtu.be/M8e1LDk5bt4.
Podrobnosti k testování najdete na Testování ve školství – edu.cz.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
od 1.9.2021
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do
budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném
mimořádném opatření MZ ČR. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně
vyjmuty:
-

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně
platným mimořádným opatřením (např. při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době
cvičení). Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se
na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud
děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování a nošení ochrany dýchacích
cest je k dispozici v manuálu MŠMT ČR.
http://www.pedagogicke.info/2021/08/msmt-soubor-doporuceni-pro-skoly.html

Vyjádření MŠMT ČR k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách ze dne 26.8.2021.

Zlín 29.8.2021

Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy

